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Predstavitev

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so
najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraževanja in učenja v
Sloveniji. Projekt usklajujejo na
Andragoškem centru Slovenije (ACS) in
ga prirejajo v sodelovanju s stotinami
ustanov, skupin in posameznikov po
vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z
njim opozarjajo na vseprisotnost pa
tudi pomembnost učenja – v vseh
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki
jih posameznik v svojem življenju
prevzema kot posameznik,
udeleženec na trgu dela ter član
različnih skupnosti. Vsi, ki projekt
soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev
prireditev bodisi kot udeleženci,
prispevamo k udejanjanju slogana
‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član
mednarodnega gibanja festivalov
učenja.

TVU 2022
9. maj - 12. junij 2022

Parada učenja - dan učečih se
skupnosti (25. maj 2022)

Učenje je življenje - naj krepi in
radosti - krovna tema
Beremo skupaj - za znanje in
zabavo!
Digitalna preobrazba družbe
Evropsko leto mladih 2022
Starajoča se družba in
medgeneracijsko povezovanje
Učenje in kultura - z roko v roki
Vključenost, izzivi večkulturnosti in
dejavno državljanstvo
Zdrav duh v zdravem telesu
Zelena prihodnost - lokalno in
globalno!

Dan za kakovost
Spoznaj spretnosti - zaglej nove
priložnosti

Akcije / teme TVU 2022:

 
Skupne akcije / teme TVU 2022

Skupne akcije / teme gostujočih
mrež / projektov

 
 

Ustanova lokalna razvojna
fundacija za Pomurje (LRF za

Pomurje)

Ustanova lokalna razvojna fundacija za
Pomurje je od svoje ustanovitve
naprej, tj. od 2006 pa vse do 2020
vsakoletno sodelovala v projektu TVU
kot izvajalec prireditev TVU ter v letih
2019 in 2020 kot območni
koordinator TVU. 
V letu 2022 LRF za Pomurje ponovno
nastopa v vlogi območnega
koordinatorja TVU. Skupaj s prireditelji
TVU 2022 izvajamo v terminu TVU
najrazličnejše brezplačne prireditev
TVU, ki so namenjene različnim ciljnim
skupinam. Prireditve TVU so 
 predstavitvene, izobraževalne,
infomativne, svetovalne, družabne,
kulturne, slovesne in športne narave,
izvajo se na regionalni in lokalni ravni
in opozarjajo na izobraževalne
možnosti v regiji in na pomen
vseživljenjskega učenja. 


